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 :بعدوالصالة والسالم على رسول اهلل. أما  الحمد هلل

هذه صائفة من اقوال اإلمام العالم الرباين مالك بن أىسس رممسه ف

 :اهلل تعالى فوما يعتقده يف مسائل اصول الدين

ُسئل  اللئع طئل اللؽئ م » أخرج الهروي عن الشافعي قسال: (1)

ئئت أاتئئع ملسو هيلع هللا ىلصواللتوحقئئ، ف اؼئئلل اللئئع  احئئلل أن بظئئل  ئئللـ ي  ف أكئئع طؾ 

أارت ملسو هيلع هللا ىلص  »الٓستـجلء ولت بعؾؿفت اللتوحق،ف واللتوحق، ال قللع اللـ ي 

اؿل طصئت  ئع اللؿئلل واللئ،م « أن أقلت  اللـلس حتى بؼولوال ٓ إلع إٓ الهلل

 ([.012 -]ذم الكالم )ق  «حؼقؼة اللتوحق،

سللت اللؽًا » الدارقطني عن الولود بن مسلم قال: وأخرج (2)

واللثوري والٕوزالطي واللؾقث  ل سع، طل الٕخ لر يف اللصػلت اؼللوال  

 .[413صلًجري ) « الشريعة]»« أاروهل كؿل جلءت

ُسل  اللع أُبرى الهلل بوم اللؼقلاة؟ اؼلل  » وقال ابن عبد الرب: (3)

. وقئلل لؼئوم ﴾ٺ  ٺ   پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ   ﴿  بؼول الهلل  فكعت

 [.(43ص)]االىتقاء « ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ﴿آخربل  

( عسن 0/30« )ترتوس  المسدارك»وأورد القاضي عواض يف  (4)

بئل أ ئل ط ئ، الهلل »  -وأمدهم يزيد على اآلخر- ابن ىافع وأشه  قاال

بـظرون إلى الهلل؟ قلل  كعت  ئلطقـفت  ﴾پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ﴿

هلتقل: اؼؾت لع  انن قواًا بؼولون ٓ بـظر إلى الهللف إن كئلضر   ؿعـئى 

اـتظر  إلى اللثوالب قئلل  كئو وال  ئ  بـظئر إلئى الهللف أائل سئؿعت قئول 

أاترى اوسى سلل ر ع احلًٓ؟  ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿اوسى ڠ  

بـظئر ائل ب ؼئى  ؿئل  أي يف الل،كقل ٕكفئل االر اـئلءف وٓ ﴾ٴۇ  ۋ ﴿اؼلل  

بػـىف انذال صلروال إلى االر الل ؼلء كظئروال  ؿئل ب ؼئى إلئى ائل ب ؼئى وقئلل 

 «.﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿الهلل  

كـل طـ، اللئع » وأخرج أبو ىعوم عن جعفر بن عبد اهلل قال:( 5)

ف ﴾ڈ     ژ  ژ  ڑ ﴿ ل أكس اجلءه رج  اؼلل  بل أ ئل ط ئ، الهللف 

كقف الستوى؟ف اؿل وج، اللع ال شيء ال وجئ، ائل الئللتعف اـظئر 

بعـئي  -إلى الٕرض وجع  بـؽت  عوا يف ب،ه حتئى طئ ه اللرحضئلء 

ثت راع رأسع وراى  للعوا وقئلل  اللؽقئف اـئع  قئر اعؼئولف  -اللعرق

والٓستوالء اـع  قر اجفولف والإلبؿلن  ع والجبف والللمالل طـئع  ،طئة 

 ([.3/403،403]الحلوة )« لخرجوأضـع صلحب  ،طة وأار  ع ا

كـت طـ، اللع » وأخرج أبو ىعوم عن يحوى بن الربوع قال: (6)

 ل أكس واخ  طؾقع رج  اؼلل بل أ ئل ط ئ، الهللف ائل تؼئول ائقؿل بؼئول 

اللؼرآن اخؾوق؟ اؼلل اللئع  زكئ،بف ائلقتؾوهف اؼئلل  بئل أ ئل ط ئ، الهللف 

إكؿل أحؽي ك اًا سؿعتع. اؼئلل  لئت أسئؿعع ائل أحئ،ف إكؿئل سئؿعتع 

اللؼرآن اخؾوق؟ اؼلل اللئع  زكئ،بف ائلقتؾوهف اؼئلل  بئل أ ئل ط ئ، الهللف 

إكؿل أحؽي ك اًا سؿعتع. اؼئلل  لئت أسئؿعع ائل أحئ،ف إكؿئل سئؿعتع 

 [.(3/403) ]الحلوة« اـعف وطظت هوال اللؼول

كئلن اللئع » وأخرج ابن عرب الرب عن عبد اهلل بن ىسافع قسال: (7)

 ل أكس بؼول ال قئلل اللؼئرآن اخؾئوق بوجئع  ئر ًا وبحئ س حتئى 

 [.(43ص )]االىتقاء « بتوب

قئلل اللئع  الهلل » وأخرج أبو داود عن عبد اهلل بن ىسافع قسال:( 8)

]رواه أبسسو دواد يف مسسسائل اإلمسسام أممسسد « يف الللئئؿلء وطؾؿئئع يف كئئ  اؽئئلن

 [.(034ص)
 

سئؿعت اللؽئًا بؼئول » ىعوم عن ابسن وهس  قسال:أخرج أبو  (1)

لرج  سللتـي أاس طل اللؼ،ر؟ قلل  كعئتف قئلل  إن الهلل تعئللى بؼئول  

ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ﴿

]الحلوسة « . ا   ، أن بؽئون ائل قللئع الهلل تعئللى﴾ڦ   ڦ  ڦ

(3/403.]) 

اللؼ،ربئة  َائل  ُسل  الإلالم اللع طئل» وقال القاضي عواض: (2)

هت؟ قلل  ال قلل  ال خؾف اللؿعلصئيف وُسئل  كئولع طئل اللؼ،ربئة؟ 

قلل  هئت اللئوبل بؼولئون إن الٓسئتطلطة إلئقفت إن شئلءوال أصئلطوال وإن 

 ([.0/34]ترتو  المدارك ) «شلءوال طصوال

 وأخسسرج ابسسن أبسسي عاصسسم عسسن سسسعود بسسن عبسسد الجبسسار قسسال: (3)

تل وال ائنن تئل وال وإٓ سؿعت اللع  ل أكس بؼول  رأبي اقفت أن بلئت»

 ([.1/48،44]الُسنة البن أبي عاصم )« -بعـي اللؼ،ربة-قتؾوال 

قئلل اللئع  ائل رأبئت أحئ،اًل ائل أهئ  » وقال ابسن عبسد السرب:( 4)

 [.(43ص )]االىتقاء « اللؼ،ر إٓ أه  سخلاة وصقش وخػة

وأخرج ابن أبي عاصم عن مروان بن محمد الطاصري قال:  (5)

ڎ  ﴿سؿعت اللع  ئل أكئس بلئلل طئل تئاوبج اللؼئ،ري؟ اؼئرأ  »

 [.43]االىتقاء ص ...« ﴾ڎ  ڈ    ڈ  ژ

قلل اللع  ٓ تجوز شفلا  اللؼئ،ري » وقال القاضي عوساض: (6)

]ترتوسس  المسسدارك « اللئئوي بئئ،طو إلئئى  ،طتئئعف وٓ اللخئئلرجي واللرالاضئئي

(0/38.]) 

ُسل  اللئع طئل أهئ  اللؼئ،ر أكؽئف » وقال القاضي عواض: (7)

طل ك افت؟ قلل  كعت إذال كلن طلراًا  ؿل هو طؾقعف ويف روالبة أخئرى 

قلل  ٓ ُبصئؾى خؾػفئت وٓ بؼ ئ  طئـفت اللحئ،بث وإن والاقتؿئوهت يف 

 ([.0/38]ترتو  المدارك )« ثغر الخرجوهت اـع

 

سئؿعت » الرب عن عبد الرزاق بن همام قسال:أخرج ابن عبد  (1)

ال ل جربح وسػقلن اللثوري واعؿر  ل رالش، وسػقلن  ل طققـع واللئع 

ص )]االىتقسساء«  ئئل أكئئس بؼولئئون  الإلبؿئئلن قئئول وطؿئئ  بابئئ، وبئئـؼص

43).] 

كئلن اللئع  ئل » وأخرج أبو ىعوم عن عبد اهلل بن ىسافع قسال: (2)

 ([.408/3]الحلوة ) «أكس بؼول  الإلبؿلن قول وطؿ 

قئلل » وأخرج ابن عبد الرب عن أشه  بسن عبسد العزيسز قسال:( 3)

اللع  اؼلم اللـلس بصؾون كحو  قئت اللؿؼئ،س سئتة طشئر شئفراًلف ثئت 

أي  ﴾ک  ک      گ  گ  گ ﴿ُأاروال  لل قت اللحرالم اؼلل الهلل تعللى  

صئئ تؽت إلئئى  قئئت اللؿؼئئ،سف قئئلل اللئئع  وإق ٕذكئئر  فئئوه قئئول 

 [.(43ص )]االىتقاء« اللؿرجلة  إن اللص   لقلت ال الإلبؿلن
 

قئلل اللئع  ئل » أخرج أبو ىعسوم عسن عبسد اهلل العنسربي قسال: (1)

ف أو كئلن يف قؾ ئع ملسو هيلع هللا ىلصأكس  ال َتـَؼ َص أح،اًل ائل أصئحلب رسئول الهلل 

طؾئئقفت  ئئ ف اؾئئقس لئئع حئئف يف يفء اللؿلئئؾؿقلف ثئئت تئئ  قولئئع تعئئللى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ﴿

اؿل تـؼصفت أو كلن  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ

 [.(408/3) ]الحلوة« يف قؾ ع طؾقفت   ف اؾقس لع يف اللػيء حف

كـئل طـئ، » وأخرج أبو ىعوم عسن رجسل مسن ولسد الزبوسر قسال:( 2)

ف اؼرأ اللع هوه ملسو هيلع هللا ىلصاللع اوكروال رج ً َبّتـؼ ص أصحلب رسول الهلل 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ   ﴿الٔبئة  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڦ  ڦ   ڦڦ

اؼلل اللع  ال أص ح يف قؾ ع  ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

]الحلوة « ف اؼ، أصل تع الٔبةملسو هيلع هللا ىلص قظ طؾى أح، ال أصحلب رسول الهلل 

(408/3.]) 

كـئل » وأورد القاضي عواض عن أشه  بن عبد العزيز قسال:( 3)

طـئئ، اللئئع إذ وقئئف طؾقئئع رجئئ  ائئل اللعؾئئوبقل وكئئلكوال بؼ ؾئئون طؾئئى 

اجؾلع اـلااله  بل أ ل ط ، الهلل الشرف لع اللعف ولت بؽل إذال كلااله أحئ، 

بجق ئئع أكثئئر ائئل أن بشئئرف  رأسئئعف اؼئئلل لئئع اللطئئلل ي  إق أربئئ، أن 

أجعؾع حجة اقؿل  قـي و قل الهللف إذال ق،ات طؾقئع الئللـيف قؾئت لئع  

لي. اؼلل لئع  ُقئ . اؼئلل  ائل خقئر اللـئلس  عئ، رسئول الهلل اللع قلل 

؟. اؼلل  أ و  ؽرف قلل اللعؾوي  ثت َال؟ قلل اللع  ثت طؿئر. قئلل ملسو هيلع هللا ىلص

اللعؾوي  ثت ال؟ قلل  اللخؾقػة اللؿؼتول ضؾؿًاف طثؿلن. قئلل اللعؾئوي  

]ترتوس  المسدارك « والهلل ٓ أجلللع أ ،اًل. اؼلل لع اللع  اللخقئلر إلقئع

(33/0-33.])   3   1   2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]ترتوس  المسدارك « والهلل ٓ أجلللع أ ،اًل. اؼلل لع اللع  اللخقئلر إلقئع

(33/0-33.]) 
 

  

 مالسك:قال ابن وهس  كنسا عنسد مالسك فسذكرت السسنة فقسال  (1)

تساري  ] «الللـة سئػقـة كئوم ائل رك فئل كجئل وائل تخؾئف طـفئل  ئرق»

 [.(13/9) دمشق

، َسِمْعُت َمالِكًا َيُقسْوُل:( 2)
ِ
َف بَن َعْبِد اهلل َسئل  َرُسئْوُل » قال ُمَطرِّ

َوُوَُٓ  الَْٕائئئرِ َ ْعئئئَ،ُه ُسئئئـَـًاف الَْٕخئئئُو  َِفئئئل الِتَ ئئئلٌ  لِؽَِتئئئلِب الهللِف ملسو هيلع هللا ىلص الهللِ 

ٌ  َطَؾئى ِاْبئِل الهللِف َلئْقَس ََٕحئٍ، َتِغققُرَهئل َوَٓ  َوالْستِؽَؿلٌل   َِطلَطئِة الهللِف َوُقئو 

َتْ ِ،بُؾَفلف َوَٓ اللـ َظُر اِي َشْيٍء َخلَلَػَفلف َاِل الْهَتَ،ى  َِفلف َاُفَو ُافَتٍ،ف َوَائِل 

َ ئَع َ ْقئَر َسئ ِْق ِ  اللُؿئْمِاـِْقَلف  الْسَتـَصَر  َِفلف َاُفئَو َاـُْصئْوٌرف َوَائْل َتَرَكَفئلف الت 

سور أعسالم النسبالء ] «َوَوٓ ُه الهللُ َال َتَول ىف َوَأْص َُه َجَفـ َتف َوَسلءْت َاِصْقرالً 

(4/99).] 

 ىسس يقسول:أقال بشر بن عمر الزهسراين: سسمعت مالسك بسن  (3)

هلسسسه أذم الكسسسالم و ] «رالا اللـجئئئل  اعؾقئئئع  ؽتئئئلب الهلل و سئئئـة ك قئئئعأائئئل »

(3/114).] 

إكؿل أكئل »قال معن بن عوسى: سمعت مالك ابن أىس يقول:  (4)

 شئئر أخطئئص والصئئقب ائئلكظروال يف رأي اؽؾؿئئل والائئف اللؽتئئلب والللئئـة 

جسامع بوسان العلسم ] «اخووال  ع وكؾؿل لت بوالاف اللؽتلب والللئـة ائلتركوه

 [.(1/883)وفضله 

لئو » قال يعقوب بن ممود بن كاس : قال مالسك بسن أىسس: (5)

الٕرض ذكو ل ثت لؼي الهلل  لللـة لؽلن يف اللجـة اع لؼي الهلل رج   ؿ ء 

ذم ] «اللـ ققل واللص،بؼقل واللشف،الء واللصللحقل وحلئل أوللئع راقؼئل

 [.(100-3/101) هلهأالكالم و 

قال يحوسى بسن سسلومان بسن ىضسلة: سسمعت مالسك بسن أىسس  (6)

 [.(3/101)هله أذم الكالم و ] «ال الت طؾى الللـة اؾق شر» يقول:

(7)  ، ، َوَأَتساُه َرُجسل  قال ُسْفَواَن ْبَن ُعَوْونََة: َسِمْعت َمالِسَك ْبسَن َأَىسسو

، مِْن َأْيَن ُأْمِرُم؟ َقاَل: 
ِ
ِاْل ِذي الْلُحَؾْقَػِة ِائْل َحْقئُث »َفَقاَل: َيا َأَبا َعْبِد اهلل

ِجِد. َفَقساَل: . َفَقاَل: إىِّي ُأِريُد َأْن ُأْمِرَم مِْن اْلَمْسسملسو هيلع هللا ىلص«َأْحَرَم َرُسوُل الهللِ 

َقاَل: إىِّي ُأِريُد َأْن ُأْمِرَم مِْن اْلَمْسِجِد مِْن ِعنِْد اْلَقْبسِر. َقساَل:  «.َٓ َتْػَعْ  »

. َقساَل: َوَأي  فِْتنَسةو فِسي َهسَذا؟ إى َمسا «َٓ َتْػَعْ ف َانِِكي َأْخَشى َطَؾْقع الْلِػْتـَةَ »

 َأْمَوال  َأِزيُدَها. َقاَل: 
َ
َوَأيُّ اِْتـٍَة َأْطَظُت ِاْل َأْن َتَرى َأك ع َسَ ْؼت إَلئى »ِهي

َر َطـَْفئل َرُسئوُل الهللِ  ڑ  ﴿ف إِكئي َسئِؿْعُت الهللَ َبُؼئوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَاِضقَؾٍة َقص 

امكسسسام ] «﴾ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

 [.(4/340) القرآن البن العربي

أىس كثورا إذا مدث عن قال بشر بن عمر: سمعت مالك بن  (8)

 بحديث فوقال له: وما تقول أىت؟ أو رأيك؟ فوقولملسو هيلع هللا ىلص النبي 

بحديث فوقال له: وما تقول أىت؟ أو رأيك؟ فوقول مالك: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 «﴾ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿»

 [.(4/311التمهود)]

لل بلتي آخر هوه الٕاة  لهئ،ى » قال ابن القاسم:قال مالك: (9)

 [.(1/083االعتصام للشاصبي)] «اؿل كلن طؾقع أولفل

 أخرج ابن عبد الرب عسن مصسع  بسن عبسد اهلل الزبوسري قسال: (1)

كلن اللع  ل أكس بؼول  اللؽ م يف الل،بل أكرهع ولت بال أه   ؾ،كل »

بؽرهوكئئع وبـفئئون طـئئعف كحئئو اللؽئئ م يف رأي جفئئت واللؼئئ،ر وكئئ  ائئل 

أش ع ذلعف وٓ بحب اللؽ م إٓ اقؿل تحتع طؿ ف الال اللؽئ م يف ابئل 

الللؽوت أَحبُّ إلي  ٕق رأبت أهئ   ؾئ،كل بـفئون  الهلل ويف الهلل 

ص )]جسامع بوسان العلسم وفضسله « طل اللؽ م يف الل،بل إٓ اقؿل تحتع طؿئ 

313).] 

سئئؿعت » وأخسسرج الخطوسس  عسسن إسسسحاق بسسن عوسسسى قسسال: (2)

اللع  ل أكئس بعقئب اللجئ،الل يف اللئ،بل وبؼئول   كؾؿئل جلءكئل رجئ  

]شسرف ملسو هيلع هللا ىلص« أج،ل ال رج  أرالاكل أن كرا ال جلء  ع ج رب  إلى اللـ ئي 

 [.(3ص )أصحاب الحديث 

اخؾئت » وأخرج الهروي عن عبد الرممن بن مهسدي قسال: (3)

طؾى اللع وطـ،ه رج  بلللع اؼئلل  لعؾئع ائل أصئحلب طؿئرو  ئل 

ط ق،ف لعل الهلل طؿرو  ل ط ق، انكع ال ت،  هوه الل ،طة ائل اللؽئ مف ولئو 

كئئلن اللؽئئ م طؾؿئئًا لئئتؽؾ ت اقئئع اللصئئحل ة واللتئئل عون كؿئئل تؽؾؿئئوال يف 

 ب([.-184]ذم الكالم )ق « الٕحؽلم واللشرالئع

سئؿعت » بسد العزيسز قسال:وأخرج الهروي عن أشه  بسن ع( 4)

اللؽًا بؼول  إّبلكت والل ، ف قق  بل أ ل ط ، الهللف وال الل ، ؟ قئلل  أهئ  

الل ،  اللوبل بتؽؾؿون يف أسئؿلء الهلل وصئػلتع وك ائع وِطْؾؿئع وق،رتئع 

]ذم « وٓ بلؽتون طّؿل سؽت طـئع اللصئحل ة واللتئل عون لفئت  نحلئلن

 أ([.-184الكالم )ق 

كلن اللع  ئل أكئس إذال » الشافعي قال:وأخرج أبو ىعوم عن  (5)

جلءه  عض أه  الٕهوالء قلل  أال إق طؾى  ّقـة ال ر ئي وابـئيف وأائل 

 ([.403/3]الحلوة )« أكت الذهب إلى شلًك اخلصؿع

روى ابسسن عبسسد السسرب عسسن محمسسد بسسن أممسسد بسسن خسسويز منسسداد ( 6)

 :«اللخئئ ف»المصسسري المسسالكي قسسال يف كتسساب اإلجسسارات مسسن كتابسسه 

ع ٓ تجئوز الإلجئلرالت يف شئيء ائل كتئب الٕهئوالء والل ئ،  قلل اللئ»

واللتـجئئقت وذكئئر كت ئئًا ثئئت قئئلل  وكتئئب أهئئ  الٕهئئوالء والل ئئ،  طـئئ، 

أصحل ـل هي كتب أصئحلب اللؽئ م ائل اللؿعتالئة و قئرهت وتػلئ  

 [.(318، 313ص )]جامع بوان العلم وفضله « الجلر  يف ذلع
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